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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atsižvelgia ir į sudėtingą Jungtinių Tautų (JT) institucinę struktūrą, ir į specifinį ES, kaip 
viršvalstybinės sąjungos, kuriai suteiktas daugiau teisių turinčio stebėtojo statusas, tačiau 
kurios valstybės narės taip pat yra atskiros JT narės, pobūdį; ragina gerinti sąveiką tarp JT 
veikėjų ir jos įvairių struktūrų gerinant bendrą koordinavimą ir darną;

2. pritaria JT reformos darbotvarkei, kuria siekiama veiksmingo daugiašališkumo, kartu 
pripažįstant ES suteiktą daugiau teisių turinčio stebėtojo statusą JT Generalinėje 
Asamblėjoje po to, kai 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis ir 2011 m. 
gegužės 3 d. priimta JT rezoliucija Nr. 65/276 dėl Europos Sąjungos dalyvavimo 
Jungtinių Tautų veikloje;

3. pabrėžia, kad tvirta ir stabili ES ir JT partnerystė yra labai svarbi JT atliekamam darbui 
pagal visus tris ramsčius – taiką ir saugumą, žmogaus teises ir vystymąsi, taip pat 
įtvirtinant ES, kaip pasaulinės veikėjos, vaidmenį;

4. įsipareigojęs siekti, kad JT sistema būtų geriau pritaikyta prie naujų pasaulio galios formų 
ir didėtų jos skaidrumas, atskaitomybė bei veiksmingumas, kartu vengiant dubliavimosi ir 
racionaliau naudojantis įvairiomis JT struktūromis;

5. primena, kad ES ir jos valstybės narės kartu yra pagrindinė finansinės paramos JT 
biudžetui teikėja; todėl, laikydamasis vieningo veikimo iniciatyvos (vieno lyderio, vieno 
biudžeto, vienos programos, vieno kabineto), primygtinai pakartoja, kad reikia užtikrinti 
didesnį ES lėšų, pervedamų per JT, matomumą, taip pat veiksmingą atitinkamų lėšų 
naudojimą; reikalauja, kad JT ir Komisija reguliariai ir visapusiškai informuotų 
Parlamentą apie tai, kaip JT naudoja ES įnašus;

6. mano, kad JT ir ES bendradarbiavimas taikos palaikymo srityje yra gyvybiškai svarbus 
siekiant padėti politinėms misijoms ir su tarpininkavimu susijusiai veiklai, taip pat 
siekiant modernizuoti planavimo procedūras.


